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KARTON KUTU BOYUYORUZ

Materyaller: Karton kutu, pastel boya veya sulu boya

Öğrenme Süreci

Bu etkinlik büyük karton kutulardan yapılır. Ama hiçbir yerde büyük karton kutu bulamazsanız

evde bulabileceğimiz ayakkabı kutularından da yapılabilir. Aile ile birlikte karton kutu ortada

olacak şekilde etrafına oturulur. Karton kutunun bir tarafını anne diğer tarafını baba, ön ve arka

kısımlarını çocukların boyaması için eşleştirilir. Çocuk sayısı fazla ise sadece çocuklardan

oluşturulabilir ve ya karton kutu sayısına göre de düzenlenebilir. Karton kutu sayısı arttırılabilir.

Böylelikle herkesin birer adet karton kutusu oluşmuş olur. Bu etkinlikte karton kutuların yüzlerini

boyarken herhangi bir yönerge ve sınırlandırma yoktur. Karton kutuların kendilerine ait olan

yüzeylerini boyamaya başlarlar. Herkes kendi boyamasıyla ilgilendiği için diğer aile bireylerinin

neler çizip boyadıklarını görememektedirler. Karton kutuların diğer yüzeyleri aile bireylerine

sürpriz olacaktır. Herkesin boyaması bittikten sonra neler çizdiğini anlatmaları istenilir.

Böylelikle herkes anlattıktan sonra karton kutuya bir isim düşünülür. İsim düşünüldükten sonra

evin güzel olan bir köşesine sergilenmesi için karton kutu koyulur.



Etkinlik 1. Karton Kutu Boyuyoruz



EŞYA TORBASI

Malzemeler: Torba, A4 kağıdı, mutfak eşyası, makas, kalem, oyuncak gibi istediğin evde 

bulunan eşyaların hepsi olabilir.

Öğrenme Süreci

Çocuğunuzla birlikte evin içinde bulunan eşyaları toplayın. Bir nevi eşya avına çıkın.

Çocuğunuzla birlikte eşyaları topladıktan sonra torbanın içine bu toplamış olduğunuz

eşyaları koyunuz. Bu eşyalar makas,süzgeç,araba,kaşık,fırça gibi bir çok çeşit olabilir.

Aile bireyleri sırayla çocuklarına bu torbaların içinden nesnelerini seçmelerini ister. Her

çocuk birer nesne seçer. Seçtikleri eşyalarını kağıtlarının üzerine bırakırlar ve resimlerini

çizmeye başlarlar. Resimlerini bitirdiklerinde sırayla kendi resimlerini anlatırlar ve

birbirlerinin resimlerini incelerler. Büyük-küçük eşyalardan inanılmaz yaratıcı, hayal

güçlerini kullandıkları resimler çıkmaktadır. Resimler hakkından konuştuktan sonra bu

sefer içinde başka nesneler bulunan farklı bir torba ile böylelikle devam edilir. Bu

etkinlik değişik malzemelerle hayal güçlerini kullanarak neler çıkartabileceklerini,

kendilerine özgü resimlerini ortaya koyabilmektedir.



Etkinlik 2. Eşya Torbası

Resmi @montessorianneleri instagram sayfasından aldım.



GÖLGELER

Materyaller: Hayvan figürleri

Öğrenme Süreci

Bu etkinlik için aile bireyleri güneşli bir günü tercih edebilirler. Balkonlarında ya da

pencere önünde bu etkinliği gerçekleştirebilirler. Çocukların oyuncaklarında hayvan

figürleri çoğunlukla bulunmaktadır. Eğer figürleri yoksa bardağın gölgesi, kalemin

gölgesi gibi evde bulunan diğer eşyalardan da yapılabilinir. Aile bireyleri ile ilk başta

hayvan figürleri hakkında sohbet edinilir. Hangi sesleri çıkarttıkları hakkında

konuşabilirler. Daha sonra figürleri güneşe koyduğumuzda ortaya çıkan gölgeler

incelenir. Bu gölgelerin nasıl ortaya çıktığı hakkında sohbet edilir. Çocuklardan

gölgenin resmini yapabilir misiniz? diye sorulur. Çocuklar seçtikleri figürlerin

gölgelerini çizmeleri istenilir. Gölgelerini çizdikten sonra istedikleri renklere

boyamaları istenilir. Böylelikle kendi gölgesini canlandırmış olurlar.



Etkinlik 3. Gölgeler

Resimleri @etkinlikdunyam instagram sayfasndan aldım.


